
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΤΕ ΤΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΛΩΜΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ.

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ Ή ΑΓΡΙΟ 
ΖΩΟ ΝΕΚΡΟ ;

• Μην το πλησιάσετε
• Ειδοποιήστε αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές 
 ή δασικές αρχές για να το περισυλλέξουν 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

• Η Λύσσα είναι θανατηφόρος νόσος και για τα ζώα 
 και για τον άνθρωπο
• Εμβολιάστε τα κατοικίδιά σας
• Να είστε προσεκτικοί με άγρια ή άγνωστα 
 κατοικίδια ζώα
• Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με εμβόλια 
 δολώματα
• Σε περίπτωση επαφής με αυτά επικοινωνήστε 
 αμέσως με το γιατρό σας.
• Ειδοποιείστε τις τοπικές κτηνιατρικές ή δασικές 
 αρχές αν βρείτε κάποιο ζώο νεκρό
• Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς πρέπει 
 αμέσως να πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι 
 και να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας.
• Η πρόληψη της λύσσας επιτυγχάνεται με την 
 έγκαιρη αντιλυσσική θεραπεία

ΛΥΣΣΑ
ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο θα πραγματοποιείται ΕΜΒΟΛΙ-
ΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ. 
Τα εμβόλια δολώματα θα διανέμονται με αεροσκάφη. Τα 
εμβόλια δολώματα έχουν χρώμα καφέ (μοιάζουν με σοκο-
λάτα) και έχουν μυρωδιά ψαριού που ελκύει τις αλεπού-
δες και απωθεί τους ανθρώπους. Τα εμβόλια δολώματα 
περιέχουν στο εσωτερικό τους μία πλαστική κάψουλα γε-
μάτη με το εμβόλιο (εξασθενημένος ιός λύσσας) σε υγρή 
μορφή. 

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΛΩΜΑ;

Μην ακουμπάτε το εμβόλιο δόλωμα
Αν βρείτε ένα εμβόλιο δόλωμα 
κατά τη διάρκεια του περιπάτου, 
της άθλησης, κ.λπ. (στο δρόμο, στο 
προαύλιο, στο μονοπάτι, στο χώρο 
άθλησης) τότε πρέπει: 

• Να πιάσετε το δόλωμα με ένα γάντι ή πλαστική  
 σακούλα και 
• Να το μεταφέρετε στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές ή 
 Να το μεταφέρετε και να το αφήσετε σε μια λιγότερο  
 πολυσύχναστη περιοχή ώστε να μην έρθει σε επαφή 
 με ανθρώπους.
 

ΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΛΩΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΘΙΚΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΤΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑ-
ΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 

ΔΟΛΩΜΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η ΛΥΣΣΑ είναι μια θανατηφόρος νόσος του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος. Ωστόσο, η μόλυνση και ο 
θάνατος μπορούν να προληφθούν με τη χορήγηση 
προληπτικής αντιλυσσικής αγωγής.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;

Ο ιός υπάρχει στο σάλιο των μολυσμένων ζώων και 
μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο από:
• Γρατζουνιά ή δάγκωμα από σκύλο, γάτα, ΑΛΕΠΟΥ ή 
 άλλο μολυσμένο ζώο.
• Επαφή σάλιου μολυσμένου ζώου με προϋπάρχουσα 
 πληγή του δέρματος ή με κάποιο βλεννογόνο.
• Επίσης επαφή με το υγρό περιεχόμενο του εμβολίου  
 δολώματος είναι ικανή να μεταδώσει τη νόσο.

ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΙΟ ΛΥΣΣΑΣ;

Αν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, θα πρέπει να κάνετε 
τα παρακάτω ώστε ο ιός  να εξουδετερωθεί πριν επι-
τεθεί στα νευρικά κύτταρα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο 
νερό και σαπούνι, για τουλάχιστον 5 λεπτά. Επισκε-
φτείτε αμέσως το γιατρό σας προκειμένου να απο-
φασίσει αν απαιτείται θεραπεία ή όχι.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΑΣ;

• Επισκεφθείτε έγκαιρα τον κτηνίατρό σας για αντι-
λυσσικό εμβολιασμό

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Ο κύριος φορέας του ιού της λύσσας στην Ευρώπη εί-
ναι η ΑΛΕΠΟΥ η οποία μπορεί να μολύνει άγρια ζώα και 
κατοικίδια θηλαστικά, ιδιαίτερα σκύλους και γάτες. 


